INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
Stan na dzień: 30 października 2020r.

I. PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY
1. Kluczowe informacje o egzaminie:
a. harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym:

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie głównym ALBO
 przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub
dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.
b. struktura egzaminu:

Zakres sprawdzanych umiejętności: Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego1 w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. oraz
sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356, ze zm).; dostępne pod adresami:
https://podstawaprogramowa.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

Wybór języka obcego nowożytnego: Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego
języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin
ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych
w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.
c. zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Przebieg egzaminu każdego dnia został opisany szczegółowo w „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” dostępnej pod adresem:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
d. sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi

Karta odpowiedzi –karta dołączona na perforacji – albo do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo
do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych – na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych
w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym.
Dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi:
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
e. sposób pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron
tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie
rozwiązań zadań egzaminacyjnych:
Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych – osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza z matematyki, na których
zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym. Kartę rozwiązań zadań
egzaminacyjnych zawiera wyłącznie arkusz „standardowy” egzaminu przeprowadzanego w maju; arkusze w
dostosowanej formie oraz arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu i czerwcu nie zawierają takiej karty, zdający
rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych.
f. obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich
urządzeń w tej sali.
g. przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej:
„Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.” dostępny pod adresem:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
h. konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
2. Terminy:
 do 28 września 2020r. zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 do 30 września 2020r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi
do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym;







do 15 października 2020r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
do 20 listopada 2020r. przekazanie rodzicom uczniów pisemnej informacji o wskazanym przez radę
pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających;
do 25 listopada 2020r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa wyżej;
do 25 lutego 2021r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracji o j. obcym;
do 11 maja 2021r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego
w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych.

3. Stosowne formularze stanowią załączniki do „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” dostępnej pod adresem:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
4. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl , w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne;
c. arkusze egzaminu próbnego;
d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych;
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019- 2020.
II. W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu w przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów
lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach;
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób
utrudniający pracę pozostałym uczniom.
III. PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia uczniowi
egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu w przypadku:
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania
zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia;
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów
dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu, w tym w sytuacjach: zaginięcia przesyłki
z materiałami egzaminacyjnymi; ujawnienia zadań egzaminacyjnych; stwierdzenia braku stron lub innych usterek
w arkuszach egzaminacyjnych; zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu;
d. niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia
pracy egzaminacyjnej.
W przypadku unieważnienia egzaminu z w/w przyczyn szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych
wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia
na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

2. Ogłoszenie wyników:

3. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej:
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu
i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez
okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Procedury dot. wglądu do pracy opisane szczegółowo w „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” dostępnej pod adresem:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl (w zakładce poświęconej
egzaminowi ósmoklasisty)

30 października 2020r.

